PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA-MG
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
RETIFICAÇÃO 03/2022
O Prefeito de Cássia-MG, no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital 001/2022, referente ao Concurso Público de Provas para
preenchimento de vagas do seu Quadro de Pessoal, na forma que se segue:

I – FICAM ALTERADOS os itens 4.28., 4.32., 7.1., 7.2. e 10.1., conforme abaixo:
4.28.: O candidato ao emprego de nível de escolaridade alfabetizado, primário incompleto e médio, em virtude da alteração das
datas de realização da prova objetiva, poderá solicitar a devolução da taxa de inscrição no período de 20/06/2022 a 26/06/2022. A
solicitação da restituição, a documentação e os dados informados nos itens 4.29. e 4.30, deverão ser interpostos via INTERNET,
através do acesso à área particular do candidato (login com usuário e senha), na opção RECURSO / Interpor novo recurso / Selecionar
o Concurso da Prefeitura de Cássia – Edital 001/2022 / Selecionar em recurso a opção outros / Selecionar a inscrição.
4.32.: A solicitação da restituição referente aos itens 4.25. e 4.27., deverá ser feita conforme itens 4.29. e 4.30., entregue na Prefeitura
de Cássia - Setor de Recursos Humanos, no horário 8h às 11h e das 13h30 às 16h de segunda a sexta-feira, ou enviado via Correios
com AR por meio de SEDEX ou carta com Aviso de Recebimento (AR), para a Prefeitura Municipal de Cássia - Seção de Recursos
Humanos, no endereço Rua Argentina, 150 – Jardim Alvorada, Cássia-MG, CEP: 37980-000, no prazo estabelecido nos itens 4.25. e
4.27.
7.1.: O cartão de inscrição contendo o local, dia e horário da realização das provas será disponibilizado, na Área do Candidato, no
endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, a partir de 28/06/2022.
7.2.: O candidato que não conseguir localizar o seu Cartão de Inscrição no site www.imamconcursos.org.br, deverá entrar em contato
com o IMAM até o dia 04/07/2022 pelo telefone (31) 3324-7076 de 13h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados ou pelo email concursos@imam.org.br
10.1.: As provas deste Concurso Público serão aplicadas no município de Cássia-MG, nos dias 09 e 10/07/22 para os empregos de
nível fundamental incompleto, fundamental completo e superior e no dia 17/07/22 para os empregos de nível alfabetizado,
primário incompleto e médio. O dia, horário e local serão definidos no Cartão de Inscrição.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.
Cássia, 14 de junho de 2022

RÊMULO CARVALHO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

